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На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), члана 63. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 
30/2018) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, бр. 9/2012 и 15/2013), Општинско веће општине Пландиште је на седници одржаној 
дана      25.09.2019. године донело 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ПЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ  

 
 

I 
 

У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019, 4/2019, 
12/2019, 14/2019 и 16/2019), ДОДАЈЕ СЕ нове јавне набавке под редним бројевима: 

- 1.2.32 „Систем аутоматизације на објектима водоснабдевања на извориштима у насељима 
општине Пландиште“ у укупном износу од „1.200.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести поступак 
јавне набавке мале вредности; 

- 1.2.33 „Анализа постојећег стања канализационог система на територији општине Пландише“ у 
укупном износу од „1.000.000“ без ПДВ-а за коју ће спровести поступак јавне набавке мале 
вредности; 

- 1.2.34 „Израда пројектне документације за Реконструкцију водоводне мреже“ у укупном износу од 
„5.000.000“ без ПДВ-а за коју ће се спровести отворен поступак; 

- 1.3.14 „Радови на реконструкцији крова на објекту ОШ „ Доситеј Обрадовић“ – одељење у Великом 
Гају у укупном износу од „6.425.971“ за коју ће се спровести преговарачки поступак без објављивања 
позива за подношење понуда. 

 
У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019, 4/2019, 

12/2019, 14/2019 и 16/2019), врше се измена у следећој јавној набавци под редним бројем: 
- 1.1.10 „Набавка рачунарске опреме Општинске управе општине Пландиште“ подељена у две 

партије: 1. Набавка рачунарске опреме и 2. Набавка мултифункционалног штампача замењује се 
називом „Набавка рачунарске опреме Општинске управе општине Пландиште“,   износ од 
„1.010.000“ без ПДВ-а замењује се износом од „600.000“ без ПДВ-а и за коју ће се спровести јавна 
набавка мале вредности. 
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II 
 

У Плану јавних набавки за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2019, 4/2019, 
12/2019, 14/2019 и 16/2019), МЕЊА СЕ укупна вредност добара и износ од  „35.392.500“ замењује се износом 
од „34.982.500“, МЕЊА СЕ укупна вредност услуга и износ од  „40.130.000“ замењује се износом од 
„47.330.000“, МЕЊА СЕ укупна вредност радова и износ од  „147.311.477“ замењује се износом од 
„153.737.448“ и МЕЊА СЕ укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „222.833.977“ замењује се 
износом од „236.049.948“ динара без ПДВ-а.  

 
 

III 
 
 Закључак о усвајању Пете измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину објавиће се у 
„Службеном листу oпштине Пландиште“. 
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